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Maltti on 

valttia?
Perjantaina 30.8. työmarkkinakeskusjärjestöt saivat aikaiseksi so-
vun 2+1 vuoden työmarkkinaratkaisusta. Tasavallan presidentti 
Niinistöä oli kuunneltu. Sopimuksen palkankorotukset eivät ol-
leet päätähuimaavia. Jopa työnantajalinnake EK:n toimitusjoh-
taja Jyri Häkämies totesi ratkaisun olleen äärimaltillinen.

Mikä tästä sitten tekee sopimisen arvoisen? Sopimus tukee 
matalapalkka-aloja, 2000 €:n tuloista prosentti on 20 €. Työttö-
mät saavat mahdollisuuden 300 €:n kuukausituloihin työttö-
myysaikanaan ja ennen asumistuen menetystä voi ansaita 400 
€. Myös työttömyyskarenssi lyheni kahdella päivällä. Järjestöt ha-
lusivat löytää niukasta ne keinot, mitkä tukisivat yhteiskuntam-
me vähäosaisia edes vähän.

Ratkaisu tukee myös Suomen työllisyyttä. Parhaimmat arvi-
ot ovat, että tällä ratkaisulla saatiin 50 000 lisätyöpaikkaa. Tä-
mä on tietenkin vain matematiikkaa ja perustuu osin jossitte-
lulle. Jos tällä ratkaisulla säästetään yksikin työpaikka, niin olen 
sopimuksen kannalla.

Yrityksille on tänä vuonna annettu historian suurin yhteisöve-
ron kevennys ja maltillinen palkkaratkaisu. Vastuuta on siis kan-
nettu roppakaupalla niin valtion kuin palkansaajienkin toimes-
ta. Nyt on yritysten vuoro kantaa osansa siitä vastuusta, minkä 
Suomi tarvitsee.

Kaikki liittyy kaikkeen
Eritoten meidän sopimusaloillamme yritykset siirtävät kilvan ul-
komaille toimintoja, mitä ei ole ehdottoman pakko teettää Suo-
messa; ostoreskontrat, it, asiakirjojen ja laskujen skannaukset jne.

Nämä ovat toimintoja joita voisi sijoittaa kotimaassa alueil-
le, joilla työttömyys on teollisuuden poistumisen myötä keskiar-
voa isompi. Samalla helpottuisi pääkaupunkiseudun asuntopula 
ja asumiskustannukset järkiintyisivät. Pääkaupunkiseudun asu-
misen on laskettu vaikuttavan jo talouskasvuunkin. En yhtään ih-
mettele asiaa. Jos kerrostalokaksiosta saa maksaa n. 1000 € vuok-
raa kuukaudessa, niin kyllä siinä talous on kovilla itse kullakin.

Se, että jopa valtio-omisteiset yritykset siirtävät työtä ulkomaille, 
on kansakunnan kannalta edesvastuutonta, lyhytnäköistä ja tuli-
si jatkossa huomioida esimerkiksi yritysverotuksessa.

Yritysverotuskin voisi olla kannustavaa. Uutta työvoimaa palk-
kaava yritys maksaisi muita vähemmän veroja.  Tämä tietenkin 
suhteutettuna esimerkiksi tulokseen, liikevaihtoon tai molempiin.

Mitä seuraavaksi
25.10.2013 kello 16 mennessä tulee liittojen kertoa kantansa, liit-
tyvätkö he keskitettyyn vai eivät. Meillä on muutamia alakohtai-
sia kysymyksiä, jotka on ratkaistava ennen kuin pystymme teke-
mään päätöksen keskitettyyn liittymisestä.

Lehden ilmestyessä olemme varmasti tehneet ensimmäiset 
tunnustelut työnantajaliittojen kanssa neuvotteluiden aloitta-
misesta. Sen jälkeen varsinaiset neuvottelut käynnistyvät siten, 
että viimeistään 25.10. tiedämme, olemmeko mukana vai jättäy-
dymmekö liittokierrokselle. Toki samaan aikaan näemme, miten 
muut liitot ovat neuvotteluissa edenneet ja onko keskitetyn syn-
tymiselle pohja olemassa.

Niin tai näin, tiedotamme jäsenistöä aktiivisesti niin verkko- 
kuin Facebook-sivujemmekin kautta sekä tarvittaessa sähköpos-
tilla. Joten muista käydä tarkastamassa yhteystietosi ERTO:n net-
tisivujen ”sähköinen asiointi” -kohdassa.

Minulle voit laittaa sähköpostilla kysymyksiä neuvotteluista 
tai kertoa mielipiteesi tai kantasi keskitetyn sopimisesta.

Järjestöllinen voima syntyy meistä itsestämme. Muodostam-
me yhdessä mielipiteemme siitä, miten haluamme alamme työ-
ehtojen ja työolosuhteiden kehittyvän. Aktiivisesti niitä yhteisiä 
päämääriä ajamalla meillä on keino vaikuttaa niin omiin, kuin 
kaikkien alalla työskentelevien toimihenkilöiden työolosuhteisiin.

Tulethan myös yhdistyksen syyskokoukseen hotelli Flamin-
goon 16.11.2013 vaikuttamaan ja valitsemaan uutta hallitusta yh-
distyksellemme vuosille 2014-2016.

Marko Nurmi, puheenjohtaja

pääkirjoitus
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Hauskanpitoa 70-l tapaan

Jyväskylässä ruskeissa vakosamettisissa vaunuissa pötkötte-
li hyväntuulinen tytär Vilma 5 kk, yllään äitinsä valkopilkulli-
nen potkupuku.

- Ja ruskean sävyissä totta kai, tuntui Vilma virnistävän ihas-
telijoilleen.

- Voi miten hienot, meillä oli samanlaiset siniset. Ja meillä just 
tuommoiset ruskeat, nostalgisoitiin porukalla.

Eipä tiennyt Vilma olevansa 70-luvun teemapäivässä. Ympä-
rillä kukkamekkoihin, leveälahkeisiin housuihin ja paksupohjai-
siin nappaskenkiin pukeutuneet ertolaiset kuikistelivat vaunui-
hin Petäjäveden pikkutyttöä.

- Huippumerkkiset vaunut ja jousitusta myöten hyvässä kun-
nossa vieläkin, vaikka ovat olleet monella käytössä tässä välil-
lä, Sari kehui.

Vilman äidin tavoin moni oli löytänyt asunsa kirpparilta; jo-
ku oli käväissyt asuvuokraamossa, kuten Keski-Suomen alue-
järjestön puheenjohtaja Reijo Partanen. Ja kuuluipa muuan ’ai-
to’ 70-luvun kasvatti lainanneen karderoobistaan vaatteita nuo-
remmalle kollegalleen.

Jyväskylän jäsenpäivät:

Erilaisuus on ertolaisten voima
Iloinen Erto-aktiivien puheensorina hurmasi myös ajankoh-
taiskatsauksen pitäneen, 70-luvulla syntyneen ministeri Su-
sanna Huovisen.

- Kuten puheenjohtajanne Juri Aaltonen liiton 45-vuotisjuh-
lapuheessaan Linnanmäellä totesi: erilaisuus tuntuu olevan er-
tolaisten voima, ministeri kehui.

Huumorikouluttaja Vesa Karvinenkin arveli olevansa oikeas-
sa paikassa, jossa huumorintaju yhdistettynä positiiviseen elä-
mänasenteeseen paitsi pidentää ikää myös lisää elämänlaatua.

- Arjesta sen huumorin pitäisi löytyä vaikka nykyisin työelä-
mässä vitsit ovat vähissä. Positiivinen elämänasenne lisää elin-
vuosia keskimäärin kahdeksalla, tiesi Karvinen alan tutkimuksista.

- Ja jos päädyt avioon vanhemmalla iällä, kannattaa naida ge-
rontologi: mitä vanhemmaksi elät sitä enemmän hän on kiin-
nostunut sinusta, opasti Karvinen maha kippurassa nauravia 
kuuntelijoitaan.

Petäjävetiset Sari Jaatinen ja Vilma 5 kk aidoissa 70-luvun retroissaan.

Kylläpä olivat hymyt herkässä kun Sari 
Jaatinen kaarsi 70-luvun Ora-lastenvau-
nut juhlatalo Könkkölän eteen ERTOn 
kesäpäivillä elokuun toisena viikon-
loppuna. Reilut kolme vuosikymmentä 
sitten vaunuissa veteli päiväuniaan Sari 
itse.
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Laatua laajalla rintamalla
Jyväskyläläinen pariskunta Raili Korpi ja Tuomo Mäkynen säväyt-
tivät asujensa lisäksi myös kulkuneuvollaan, tyylikkään harmaal-
la Mercedes Benz D200:lla. Tuomo hankki vm. 1966 dieselpirs-
sin vuonna -78, ja välillä se lepäsi telakalla kunnes hän ammat-
tiasentajan ottein päätti entisöidä mersurouvan. 

Auto valmistui neljä vuotta kestäneen täyspurun jälkeen 
vapun 2006 mobiilikulkueeseen. Ylpeä entisöijä sai urakastaan 
laatupalkinnon.

Ruokailujonossa ennen liikunta-aktiviteetteja ja saunaa poh-
dittiin mitä 70-luvulla pantiin lautaselle. Uunimakkara juusto-
kuorrutuksella kruunasi arjen, pizzat valtasivat Suomen ja vä-
riteeveen ääressä saatettiin nautiskella Janssonin kiusausta – 
jopa kylmänä. 

Sopivasti ajan hermolla
Keski-Suomen aluejärjestö oli varapuheenjohtaja Hanna Pilkkeen 
mukaan päättänyt 70-luku teemansa heti kun sai valtakunnal-
listen jäsenpäivien vetovastuun vuosi sitten Oulussa. 

- Hauska yhteensattuma, että aihe on ollut esillä muuallakin 
TV:tä myöten. Mutta silti parasta musiikkia tehtiin 80-luvulla, 
Hanna naurahti leveissä lahkeissaan.

Teksti ja kuvat: Hannu Tuovinen

Yläkuvassa heittotarkuuttaan ERTOn frisbeellä koettivat Ritva 
Väyrynen (vas), Irja Rauhaniemi, Kirsi Roiko-Jokela ja Tarja Nieminen.

Viereisessä kuvassa on tyyliä asuissa ja kulkupelissä: Tuomo Mäkynen 
ja Raili Korpi sekä MB 200D vm 1966.

Alhaalla ryhmäkuva Könkkölästä: 70-l korviksissa ja riipuksissa oli 
ainakin 20 peace-merkkiä.
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Köpiksessä aika ei tule pitkäksi

Pidennetty viikonloppu toukokuun 
lopulla Kööpenhaminassa täytti 
jäsenmatkalaisten odotukset.

tau-
lun mukai-

sesti ja suunnis-
timme hotelliimme, 

jotkut junalla, jotkut metrol-
la. Nuorin porukastamme pääsi is-

tumaan ”kuljettajan” paikalle, koska Kö-
piksen metro on täysin automatisoitu.

Nukkuuko, nukkuuko vielä...joo! Hän, jolla oli seurueemme len-
toliput ja hotellivoucherit, ei vastannutkaan puhelimeensa lau-
antai-aamuna viiden aikaan.

Koska olemme logistiikan toimihenkilöitä, keksim-
me tietenkin ratkaisun lentolippujen saamisek-
si ajoissa. Myös se viimeinenkin kolli ker-
kisi lähtöportille ennen sen sulkeu-
tumista.

Saavuimme Köö-
penhaminaan 
aika-

Teksti: Gunn-Britt Krogars-Ouaquif
kuvat:  Päivi Tyrvänen, Seppo Virtanen

Traditionaalinen vartiokaartin vuoron vaihtaminen Amalienborgin aukiolla kiinnostaa paikallisten lisäksi sankkaa turistijoukkoa.

Kuvat vasemmalta alkaen: Mr Maersk Mc-Kinney Möllerin kaupunkilaisille 
rakennuttama oopperatalo. Jäsenmatkan vetäjänä toiminut Gunn-Britt Krogars-
Ouaquif,  Massiivinen hiekkaveistos, näkymä kirkon tornista, jonne päästäkseen 
joutuu kapuamaan reilut 400 porrasta,  Kööpenhaminassa on pakko ainakin 
käväistä Tivolin portilla.
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Olennaista on sopimuksen sisältö ja tarve. On 
keskitetyn sopimuksen ja vastuun kantamisen aika 

Keskitettyä pukkaa

mus tulee laajasti hyväksyttyä, paranee 
mm. työttömien asema ja paljon parja-
tusta kilometrikorvausten leikkaukses-
ta luovutaan. 

Keskitetty sopimus parantaa työttö-
mien asemaa erityisesti kolmella taval-
la. Ensinnäkin matalat palkankorotukset 
lisäävät työpaikkoja ja parantavat työlli-
syyttä. Toiseksi työttömyyskorvausta saa-
valle tulee oikeus ansaita työttömänä ol-
lessaan 300 euroa palkkaa kuukaudes-
sa ilman leikkauksia työttömyysturvaan. 
Kolmantena apuna on työttömyyskor-
vausten omavastuuajan lyhentyminen 
kahdella päivällä viiteen päivään. Kun 
em. uudistukset yhdistää 2013 voimaan 
tulleeseen lomarahan jaksotuksesta luo-
pumiseen, on palkansaajaliikkeen ansi-
osta saatu lyhyessä ajassa monta mer-
kittävää työttömien tilannetta paranta-
vaa uudistusta. 

Alakohtaisia ongelmia
Keskitetynkin sopimuksen aikana pitää 
pystyä ratkaisemaan alakohtaisia ongel-
mia. Logistiikan alalla niitä riittää. Olem-
me viimeisten vuosien aikana törmän-
neet mitä erilaisimpiin työehtosopimuk-
sen tulkintaerimielisyyksiin erityisesti 
huolinnan työehtosopimuksen osalta. Jos 
tulkintaerimielisyyksiin ei saada vastaus-
ta ennen keskitetyn määräaikaa (25.10.), 
ei ERTO tee logistiikan alan sopimuksia. 
Yhteistyö- ja taisteluterveisin,

Juri Aaltonen, 
puheenjohtaja, ERTO

Joitakin vuosia sitten työnantajalinnak-
keesta kuului kiljaisu: ei enää koskaan 
keskitettyjä työmarkkinaratkaisuja. Ei 
TUPOja. Kyse oli ideologisesta päätök-
sestä ilman käytännöllisyyttä. Olennai-
sinta ei koskaan saisi olla sopimuksen 
muoto, vaan sisältö ja tarve. Valinta so-
pimusmuodosta pitää tehdä neuvottelu-
hetken talous- ja työllisyystilanteen mu-
kaan. Nyt on keskitetyn aika. 

ERTO yhdessä muun palkansaajaliik-
keen kanssa kantaa vastuuta koko Suo-
mesta. Tavoitteena ei ole lakkojen kautta 
saavutettavat pikavoitot, vaan pitkäjän-
teinen ja kestävä etujen valvonta. Tällä 
hetkellä etuja valvotaan parhaiten kes-
kitetyllä sopimuksella. 

Neuvottelut käynnissä
Syyskuussa syntynyt keskitetty sopimus 
antoi kahdeksan viikkoa aikaa neuvotella 
alakohtaiset sopimukset. Tätä lokakuus-
sa lukiessasi ERTO käy yhdessä Logistii-
kan toimihenkilöiden kanssa neuvottelu-
ja sekä autoliikenteen että huolinnan so-
pimuksista. Kirjoitan tätä syyskuun alussa 
ja pelkään, että logistiikan sopimuksia ei 
saada mukaan keskitettyyn sopimukseen. 
Toivottavasti pelkoni on väärä. 

ERTO puoltaa keskitettyä ratkaisua ja 
pitää sitä vaatimattomista palkankoro-
tuksista huolimatta hyvänä. 20 euron pal-
kankorotus ei ole paljon, mutta esimerkik-
si 2000 euroa kuukaudessa ansaitsevalle 
kuitenkin prosentin. 5.000 euroa ansait-
sevalle korotus on vain 0,4 prosenttia. Ko-
rotus suosii voimakkaasti pienipalkkaisia. 
Pienillä palkankorotuksilla halutaan tu-
kea kotimaista työllisyyttä. 

Työttömien puolesta
Työttömyys on myös ERTOn edustamilla 
aloilla noussut ja uhkaa nousta vielä li-
sää. Viimeisen vuoden aikana ertolaisten 
työttömyys on noussut prosenttiyksiköl-
lä, 8,1 prosentista 9,1 prosenttiin. Logis-
tiikan toimihenkilöiden työttömyysaste 
on noussut vuodessa samaten prosentti-
yksiköllä, 7,0 prosentista 8,0 prosenttiin.

Suomen hallituksen tukipaketti kes-
kitetylle on kiitettävä. Jos keskitetty sopi-

Yllättäviä yhteyksiä
Kokoonnuimme Amalienborgin aukiolle 
seuraamaan kuninkaallista vahdinvaihtoa 
muitten turistien tavoin. Siitä kävelimme 
rantaa pitkin Maersk-varustamon mahta-
van pääkonttorin ohi, aina Pienen meren-
neidon patsaan luokse. Patsaalla on aina  
ruuhkaa, jopa talvellakin. 

Toisella rannalla loisti Kööpenhaminan 
uusi uljas Oopperatalo, minkä kööpenha-
minalaisille lahjoitti 98-vuotiaana huhti-
kuussa 2012 edesmennyt Mr Maersk Mc-
Kinney Möller.

Kööpenhaminassa on paljon nähtävää 
ja koettavaa; paljon kauniita puistoja, kirk-

k o j a 
ja muita ra-

kennuksia. Syree-
nit kukkivat kuten myös 

mieletön määrä erilaisia pen-
saita ja kukkia. Tivoli, Ströget...jotkut 

kävivät vapaa-kaupunki Christianiassakin. 
Näimme  myös hiekasta veistettyjä ihania 
patsaita ja rakennuksia.

Paikalliset auringossa
Kävimme pienen ryhmän kanssa Assistens 
Kirkegård -nimisellä hautausmaalla. Siel-
lä lepäävät muiden muassa satujen kir-
joittaja H.C. Andersen ja kuulu tanskalai-
nen fi losofi  Sören Kierkegaard. Oli erikoista 
nähdä, että ihmiset olivat piknikillä ja ot-
tivat aurinkoa hautausmaan nurmikoilla. 
Meille ehkä erikoista, mutta kertonee jo-
tain tanskalaisten luonteesta.

Kohta koittikin jo kotiinlähdön aika ja 
nousimme norjalaisin siivin kohti Helsin-
ki-Vantaata. Kyllä kolmessa päivässä ker-
kiää kokea ja nähdä paljon, kunhan vain 
lähtee mukaan. Matkalla mukana olleet 
ensikertalaiset olivat yllättyneitä Kööpen-
haminan monipuolisuudesta. Hieno reis-
su, kaiken kaikkiaan!
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Maailmanlaajuisia, yhteisiä ongelmia voidaan 
ratkoa kansainvälisellä yhteistyöllä.

ITF:n (Kansainvälinen kuljetusalan työnte-
kijöiden liitto) kokous pidettiin tänä vuon-
na Sveitsin Nyonissa, aivan Genevejärven 
rannalla. Paikka oli hyvin rauhallinen ja 
otollinen hyvälle kokoukselle. Kokoukseen 
oli saapunut eri maailman kolkista yhteen-
sä n. 80 osallistujaa. Mukana oli ITF:n ja 
UNI:n (Ammattiliittojen kansainvälinen 
yhteisjärjestö) edustajia, luottamusmie-
hiä DHL:stä, TNT:stä, Fedexistä, UPSista ja 
Geopostista, sekä liittojen edustajia. Suu-
rin ryhmä oli tälläkin kertaa DHL:stä, noin 
puolet edustajista.

Mukana oli myös toinen suomalai-
nen, Päivi Viljasalo, joka edusti DHL Supp-
ly Chain (Finland) Oy:n terminaalityönteki-
jöitä AKT:n riveissä. Hänellä on kokemusta 
myös EWC:stä (Eurooppalainen yritysneu-
vosto), joka työntekijöiden toimielimenä 
haluaa parantaa työntekijöiden oikeutta 
tiedonsaantiin ja neuvotteluihin. 

Totesimme Päivin kanssa saman kon-
sernin kautta tulevat yhteistyön edut.  So-
vimmekin jäsenhankintatilaisuuden järjes-
tämisestä DSC:n toimistohenkilökunnalle.

NTF:ää (Pohjoismainen kuljetustyöväen 
federaatio) edusti nykyisin Ruotsissa asu-
va Antti Vainio, joka toimii yhteyshenkilö-
nä Pohjoismaiden ja ITF:n välissä.

Tulkkaus tällaisessa kokouksessa on pe-
rinteisesti ollut saksaksi, ranskaksi, englan-
niksi sekä espanjaksi. Eteläamerikkalais-
ten kanssa keskustellessa tuli tulkki myös 
avittamaan, jos yhteistä kieltä ei löytynyt. 

Murheita ja valopilkkuja
Puheita pidettiin paljon. Niissä käytiin lä-
pi viime vuoden saavutuksia sekä nyky-
haasteita. Väkisinkin tuli esiin Turkin ti-
lanne sekä Bangladeshin surunäytelmä. 
Esimerkiksi vaateteollisuuden infraan ha-
lutaan vaikuttaa myös EU-lainsäädännön 
kautta. Global Frame Agreement yritetään 
saada neuvoteltua mahdollisimman mo-
nen kuljetusyhtiön kanssa. 

DPDHL:n mielestä sen ei tarvitse teh-
dä tällaista erillistä sopimusta koska kaik-
ki tehdään lakien ja asetusten mukaises-
ti. Yhtiön mukaan asiakkaat eivät ole sopi-
musta ainakaan toistaiseksi vaatineet. ITF 

on tehnyt aiheesta asiakastutkimusta. Si-
tä kautta se yrittää vaikuttaa asiakasfi rmo-
jen päättäjiin, jotka puolestaan vaatisivat 
yleistä raamisopimusta, joka takaisi tasa-
vertaisen kohtelun globaalisti.

ITF:n tarkoituksena on vaikuttaa työn-
antajiin, sijoittajiin, poliittisiin päätöksen-
tekijöihin, valtioiden johtajiin sekä kulje-
tuspalveluita ostaviin asiakkaisiin, jotta 
työoloja ja työntekijöiden arvostusta saa-
daan nostettua. Kuten arvata saattaa, on-
gelmat ovat moninaiset. Suurimmat on-
gelmat johtuvat maiden kansallisista ta-
voista ja poliittisista olosuhteista. Niihin 
vaikuttaminen on hyvin pitkäjänteistä työ-
tä. Parasta tietysti on, että kerrotaan hyvis-
tä käytänteistä ja pyritään levittämään si-
tä tietoa kollegoille. Tämä onkin KCP:ien 
(Key Contact People/Person) päätehtävä.

Yhtenevät ongelmat
Tunnelma tällaisissa tilaisuuksissa eri mai-
den vaikeuksista huolimatta on hyvin avoin 
ja keskusteleva. Esimerkiksi meillä Suo-
messa luottamushenkilöiden tiedottamis-

Kansainvälisen kuljetusalan työntekijöiden liiton johto Marshall Abrahams ja Alen Clifford (pj.) vuorovaikutuksessa kokousedustajien kanssa.

Sitkeys tuo isoja parannuksia  
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Pohjois-Savo
Syyskokous
Aika: ke 6.11.2013 klo 17.30. 
Logistiikan toimihenkilöt Pohjois-Savon paikal-
listoimikunnan jäsensyyskokous 
ravintola Rustik, Kauppakatu 45, 70110 Kuopio 
(Kauppahallin alakerta). 
Ruokailun vuoksi ilmoittaudu 1.11.2013 mennes-
sä sähköpostilla kpo.kortelainen@luukku.com 
tai 040 8234 105.
 Tervetuloa!
 -Paikallistoimikunta-

Paikallistoimintaa

ta on työnantajan puolelta yritetty rajoit-
taa. Näin myös eteläisessä Amerikassa. Täs-
tä saimmekin jutun ITF:n nettisivuille ja 
Stormiin, joka on KCP:iden yhteinen tie-
dotus- ja keskustelukanava. KCP:itä olikin 
jo verkostoitunut yli tuhat kun noin vuo-
si sitten meitä oli muutama sata. Päivi-
tykset ja aktiivisuus tällaisissa verkoissa 
on kaiken a ja o.

Mitäs minä kokouksessa sitten tein? 
Ja mitä tekivät nämä muut pohjoismaa-
laiset ja pohjoiseurooppalaiset, joilla asi-
at ovat suhteellisen hyvällä mallilla. Yritän 
itse imeä eri maiden edustajilta uusia aja-
tuksia ja vastavuoroisesti jakaa omia sekä 
liiton ideoita myös heille. 

Yleinen ilmiö etenkin Euroopassa on 
aktiivisten toimijoiden väheneminen ja 
samalla jäsenmäärän lasku. jäsenhankin-
taan ja aktiivien koulutukseen tulee pa-
nostaa. Meillä Logistiikan toimihenkilöis-
sä on menossa jäsenhankintaprojekti, jos-
ta oli mukava kertoa.

ITF:n edustaja Alan Clifford kertoi teol-
lisuuden ja alan näkymistä, jotka sinänsä 
meilläkin ovat hyvin tunnettuja. Puhuim-
me teollisuuden elpymisestä. Kuulimme 
yleisestä kuljetusvolyymien noususta, mut-
ta tonnien tippumisesta ja sitä kautta lii-
kevaihdon pienenemisestä. Investointeja 
harkitaan aina vaan tarkemmin ja varovai-
suus on päivän mantra. 

Kiinan talouskin on hieman heikenty-
nyt muiden kehittyvien maiden mukana 
vuosina 2012-2013. Uusia tuotteita, value-
added-services, pitää koko ajan innovoida 
ja implementoida. 

Turkissa editystä
Menestystarinoita on onneksi ollut usei-
ta. Esimerkiksi Turkissa UPS:n työntekijöi-

den järjestäytymisaste on jo noin 90 %. 
Kaikesta huolimatta. Respect for DHL wor-
kers on jatkunut jo kolme vuotta. Siitä on 
saatu hyviä kokemuksia ja työnantajat on 
saatu oikeasti mukaan neuvottelupöytiin. 

ITF on näkynyt myös London Fashion 
Weekillä omine kampanjoineen. Pienem-
piä mielenosoituksia järjestetään säännöl-
lisesti. Isompi tapahtuma järjestettiin Sak-
sassa ja Turkissa Turkin työntekijöiden olo-
suhteiden parantamiseksi. 

NTF:n edustaja Antti Vainio kertoi osuu-
dessaan Baltian maihin suuntautuneesta 
kampanjasta. Muita kampanjoita on jär-
jestetty mm. Indonesiassa, Malesiassa ja 
muutamissa Etelä-Amerikan maissa. Esi-
merkiksi San Salvadorissa on yhdessä luot-
tamusmiesten ja liittojen edustajien kans-
sa puututtu ongelmatilanteisiin ja pyy-
detty niiden ratkaisemiseen apuja ITF:ltä. 

Turkin tilanteeseen palattiin usein. Ko-
kous totesi, että Turkin tilanteeseen pitää 
saada kunnon ” loppurykäys” (fi nal blow), 
jotta päästään keskittymään myös mui-
den maiden ongelmiin. 

Prekariaattityöhön, eli tilapäisissä tai 
epätyypillisissä työsuhteissa työskente-

levien ihmisten sekä ulkoistamisen myötä 
syntyneiden, usein yhden henkilön työllis-
tävien pakkoyritysten prekariaattityöhön 
halutaan myös puuttua. Prekariaattityö 
huonontaa työehtoja ja johtaa jäsenmää-
rien laskuun. ITF jatkaa säännöllistä tiedot-
tamistaan eri kanavien kautta. Kuukausit-
tain ilmestyy Global Delivery Briefi ng, jos-
sa kerrotaan alan hyvät ja huonot uutiset 
sekä tietoja uusista kampanjoista. 

Jäsenkoulutus kiinnosti
Suomen puheenvuorossa kerroin vie-

lä DHL:n hedien vuosittaisesta yhteisestä 
tapaamisesta yhdessä työnantajan ja lii-
ton edustajien kanssa. Kerroin myös mitä 
kaikkea erilaista jäsenkoulutusta liittom-
me järjestää todeten, että siitä ei ainakaan 
ole pulaa. ITF:n koulutuspäällikkö pyysikin 
koulutuksestamme lisäinfoa. 

Matka oli erittäin antoisa ja uusi tut-
tavia tuli rutkasti. Liittojen välit lähenivät. 
AKT:n Päivi Viljasalo totesikin, että ERTOs-
sa taitaa olla ihan järkevääkin porukkaa!

Teksti ja kuvat: Seppo Virtanen

Kokouspaikka Nyon Genevejärven rannalla hemmotteli vieraitaan myös upeilla maisemillaan. 

Kansainvälisissä kokouksissa monikielinen simultaanitulkkaus on välttämätön. Keskellä Seppo 
Virtanen ERTO/LT oikealla puolellaan AKT:n Päivi Viljasalo.



3/2013

10
Vastuuta kantamassa

Väkivaltaa vastaan 
Syyskuussa Helsinkiin kokoontunut 
ETF:n naiskomitea sai ajankohtaistietoa 
suomalaisesta työsuojelusta. 

Euroopan kuljetustyöntekijäin liitto, ETF 
edustaa yli 240 liittoa 41:stä maasta. Eri 
maiden yhteensä yli 2,5 miljoonasta työn-
tekijästä 750 000  työskentelee ”Road”-
sektorilla. ETF:n päätarkoitus on edistää 
työntekijöiden tietoa sosiaalisten oikeuk-
siensa puolustamisesta sekä työskentely- 
ja elinolosuhteidensa parantamisesta. Pe-
rusperiaatteina ovat tasa-arvo, yhteiskun-
tavastuu, riippumattomuus, demokratia 
ja kestävyys. 

Vuonna 2001 perustettu naiskomitea 
päättää ETF:n tasa-arvo politiikasta. Nais-
konferenssi järjestetään neljän vuoden vä-
lein. Naiskomitea kokoontuu kaksi kertaa 
vuodessa, nyt ensimmäistä kertaa Suo-
messa. Suomen edustajat naiskomiteassa 
ovat Katri Höök AKT:stä ja Satu Silta Meri-
miesunionista. Naiskomitea oli kutsunut 
alan aktiiveja yhteistapaamiseen sekä kes-
kustelemaan ja kertomaan kokousvierail-
le Suomen tilanteesta. LT:n Marjatta Saa-
lokarin lisäksi mukana olivat AKT:stä Tuuli 
Ruotsalainen, Veturimiesten liitosta Mar-
ja Mälkki, PRO:sta Tanja Lehtoranta, Laiva-
päällystöliitosta Matleena Mäkelä ja aino-
ana miehenä JHL:stä Jussi Päiviö.

Kokouksen aluksi vanhempi tutkija Ta-
pio Bergholm SAK:sta kertoi sukupuolten 
tasa-arvosta Suomessa. Euroopan maista 
Suomi on neljännellä sijalla työssä olevis-

ta naisista 68,2 %:lla ja toisella sijalla ko-
koaikaisista työntekijöistä. Kärkisijaa pitää 
Latvia, kolmantena tulee Viro. 

Suomi ei ole paratiisi
Rakennemuutos on vahvistanut naisten  
työllistymistä varsinkin palvelualoilla ja 
teollisuudessa. Yli 40-vuotiaiden miesten 
työllisyysaste 60 ikävuoteen asti on alhai-
sempi kuin naisten, sanoo Bergholm.

-Globalisaatio ei ole uusi asia. Aikoi-
naan laivamatka Naantalista Kapellskä-
riin maksoi vain kahdeksan markkaa ja 
Ruotsiin pääsi työnhakuun ilman passia 
tai viisumia. 

-Tämä aiheutti sen että Suomenkin 
työnantajien piti alkaa kilpailla työehdois-
ta ja työturvallisuudesta. Näistä ILO:n so-
pimus oli tehty jo 1951 mutta Suomi rati-
fi oi sen vasta vuonna 1962. Muita tärkeitä 
naisten työllistymiseen vaikuttavia teki-
jöitä ovat mm. 1973 alkanut kunnallinen 
päivähoito ja 1976 aviopuolisoiden erilli-
nen verotus. 

-Suomi ei kuitenkaan ole paratiisi työs-
säoleville naisille. Minimipalkkojen koro-
tustavoitteena SAK:lla on  kohti 1800 eu-
roa. Tämä  ei toteudu 20 euron korotuksil-
la. Matalapalkkaisuuden sijaan EU:ssa on 
keskusteltu siitä, kuinka paljon naisia on 
yritysten johdossa, sanoo Tapio Bergholm.

Koulutuspakki tekeillä 
Naiskomitean tavoitteena on ehkäistä 
eriytymistä, syrjintää, häirintää sekä nai-
siin kohdistuvaa väkivaltaa työpaikoilla. 
Agendalla 2013 – 2017 on painopisteenä 
työsuojelu; työpaikkaväkivalta, naisten 
työsuojelu ja  ETF:n mobilisointi – vierai-
lut eri maissa. 

Työn alla on moduuli jo olemassa ole-
vaan koulutuspakettiin sekä työkalupakki 
eli check point -lista tarkastelemaan fyy-
sistä ja henkistä väkivaltaa. Kuulimme esi-
merkin Hollannista, jossa perheväkivallasta 
joutuu heti selliin kolmeksi vuorokaudek-
si. Naiskomitea kaipaa esimerkkejä hyvis-
tä käytännöistä ja esimerkkitapauksia kaa-
meimmista tapauksista. YK on antanut 
oman julkilausumansa aiheesta ja sen ra-
tifi ointi on käynnissä eri maissa.  

Kerroin naiskomitealle lakisääteisestä 
suomalaisten isojen yritysten yhteistoimin-
tavelvoitteesta ja vuosittain vaadittavasta 
tasa-arvosuunnitelman tarkastelusta. Ko-
rostin myös hankaluutta selvittää henki-
sen väkivallan tapauksia. Tieto tulee mo-
nesti luottamushenkilöiden tietoon vas-
ta kun henkilö on jo itse irtisanoutunut. 

Veturimiesliiton edustaja kertoi että 
naisilla on ongelmia mm. sosiaalitilojen 
saatavuudessa. Tytöttelyä kuuluu myös 
useilla aloilla. PRO:n Tanja Lehtorannalla 
oli mukanaan heidän jäsenkyselynsä tu-
loksia, joista päästiin monin paikoin ylei-
seen keskusteluun. 

Monissa maissa korjattavaa
Komitean jäsenet kertoivat omien maiden-
sa hyviä ja huonoja tapauksia. Läsnä oli se-
kä ammattiliittojen edustajia että työnteki-
jöitä aina Lontoon metron kulunvalvojasta 
suomalaiseen Välimerellä seilaavaan perä-
mieheen, Matleenaan. 

Hurjinta oli erään edustajan kertomus 
aiemmassa työpaikassaan ulkomaan työ-
matkalla tapahtuneesta raiskauksesta. Ky-
seinen tapaus oli ollut oikeuskäsittelyssä 
ja vaikka juttu oli voitettu työnantaja sel-
visi varoituksella – siinä maassa olisi lain-
säädäntöä korjattava.  

Teksti: Marjatta Saalokari 

Kampanjapäivää 
vietetään eri maissa 
marraskuun 25 päivä.

Illansuussa naiskonferenssin 
osanottajat tapasivat uudelleen 
Jäänmurtaja Urholla. Kapteeni 
Mikko J. Seppälä kertoi kattavas-
ti Suomen merenkulun haasteis-
ta ja siitä kuinka jäänmurtajien 
avulla vientimme ja tuontimme onnistuu myös talvella.  

Komentosillalta oli hienot näkymät Helsinkiin ja valokuvia lähti mukaan ympä-
ri Eurooppaa. Laivan kokki oli loihtinut meille aivan upean buffet-pöydän ja kuu-
luipa kommentteja ”ehkä paras koskaan syömäni ateria”.  Katsoimme yhdessä vi-
deon jäänmurtajista tositoimissa. Ihmisiet, jotka eivät olleet koskaan nähneet 
luntta saati jäätä, katselivat ihmeissään meitä kysellen, miten te suomalaiset tal-
vesta täällä selviätte. 

Jäisissä 
tunnelmissa
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Työehtosopimus

-Liitto neuvottelee työehtojen vähim-
mäistason kuten palkka, ylityökorvauk-
set, lomat, jne.
-Luottamusmiehen ja muiden henkilös-
tön edustajien palvelut

-Ei palveluja

Työsuhdeneuvonta

-Auttaa ja antaa lainopillista neuvontaa 
liittyen esim. vuosilomiin, työaikoihin ja 
palkkaukseen
-Puhelinpalveluna, verkkosivuilla työsuh-
deopas, josta löytyy helposti vastauksia 
työelämän kysymyksiin

-Ei palveluja

Lakimiespalvelut

-Tarvittaessa saa apua liiton lakimiehiltä
-Tarvittaessa oikeuskäsittelyt

-Ei palveluja

Koulutus ja jäsentilaisuudet

-Ilmainen järjestökoulutus
-Useita alueellisia ja valtakunnallisia 
tilaisuuksia

-Ei ole

Neuvonta irtisanomistilanteessa tai sellaisen uhatessa

-Luottamusmiehet, ERTOn työsuhde-
neuvonta, asiantuntijat ja lakimiehet 
auttavat
-Työttömyyskassan neuvonta ja koulu-
tuspalvelut

- Ei neuvontaa

Palvelut työttömälle jäsenelle

-Työttömyyskassapalvelut
-Ansiosidonnainen päiväraha
-Oikeus osallistua koulutuksellisiin 
ja muihin tilaisuuksiin

-Työttömyyskassapalvelut
-Ansiosidonnainen päiväraha

Muut jäsenille suunnatut palvelut

-Liittovakuutus, sisältää vapaa-ajan 
matkustajavakuutuksen ulkomailla
-Vakuutusedut, lehdet, kalenterit ja alen-
nuksia yhteistyökumppaneilta, kodin-
hoitopalvelut
-Edullinen lomamökki Hinku-Himoksel-
la ja huoneisto Helsingissä

-Lisäturvapalvelu 17 euroa/vuosi, sisäl-
täen oikeusturvavakuutuksen ja tapatur-
mavakuutuksen

Toimihenkilöliitto ERTO ja Logistiikan toimi-
henkilöt. Palvelut työssäoleville jäsenille.

Logistiikan toimihenkilöt    YTK työttömyyskassa

Molemmat pysähtyvät. Vanhus pysähtyy 
hetkeksi kerätäkseen voimia, nuori äiti lait-
taakseen tutin vauvansa suuhun.

Tässä tilannekuvassa pelkistyy elä-
mänkaari, sen alku- ja loppupuoli. Mo-
lemmat ovat yhtä tärkeitä tässä maail-
massa. Vanhan ihmisen historia, tietämys, 
taidot, kaikki se osaaminen ja ymmärrys 
elämänkulusta ja kokemukset työelämäs-
sä pitäisi saada siirrettyä vauvan nuorelle 
äidille ja sitä kautta vasta elämänsä alus-
sa olevalle vauvalle.

Elämä jatkuu ja hienoa olisi se, että 
pystyisimme siirtämään osaamistamme 
eteenpäin ja antamaan neuvoja myös 
näille nuoremmille polville, jotta myös 
heistä tulisi myöhemmin meitä viisaita 
aikuisia.

Kokemus katoamassa
Tyttäreni harmitteli kesätyöpaikassaan 
sitä, että lähtöpassit saivat kaksi ikäänty-
nyttä työkaveria. Heidän mukanaan läh-
tee myös heidän kymmenien vuosien työ-
kokemuksensa. 

Osaajat poistuvat mutta toivottavasti 
viisaus, osaaminen ja taito saadaan siir-
rettyä seuraavalle sukupolvelle.

Lapsiperheiden asemaan kaavaillaan 
jatkuvasti heikennyksiä. Myös eläkeikää 
suunnitellaan korotettavaksi eli koetel-
laan juuri näitä ääripään ihmisiä. Voisi-
ko meitä työtätekeviä sitten kutsua vä-
liinputoajiksi, tarjotaanhan meille keski-
tetysti peräti 20,00 € palkankorotusta ja 
tosi pientä prosentuaalista korotusta jos-
kus tulevaisuudessa. Ei meitä hellitä opti-
oilla, kultaisilla kädenpuristuksilla työsuh-
teen päättyessä, saati ylimääräisillä eläk-
keillä ja muilla eduilla.

Mielenkiinnolla seuraan kuinka syksyn 
neuvotteluissa tulee käymään, varsinkin 
pienen ihmisen näkökulmasta.

Teksti: Leena Wickström

Tilannekuva 
parvekkeelta   
Seison parvekkeella ja 
näen kuinka vanha nainen 
työntää rollaattoria. Toi-
saalla nuori äiti työntää 
lastenvaunuja.



12
3/2013 Vastuuta kantamassa

kolumni

Kesälomat on vietetty ja hyviksi todettu. Valtionvarainministeri-
kin sai lomansa aikana selville – melkein viimeisenä suomalaise-
na – että Suomen talous on vakavassa tilanteessa. Jotain oli siis 
tehtävä, ja tehtiinkin aikamoisella vauhdilla ja konsensuksella. 
Vitkuttelu ei enää tullut kysymykseen. Ymmärrettiin laajemmin-
kin, että nyt oli tosi kysymyksessä. Ja niinhän siinä kävi että mo-
nia veroja ja maksuja päätettiin korottaa ja etuisuuksista tinkiä. 
Huonohan se on pitkällä tähtäimellä syödä enemmän kuin tienaa.

Teillä liikkujat ovat huomanneet, että Suomen kansallisomai-
suus, maantiet alkavat olla huonossa jamassa, kun rahaa ei kun-
nostukseen tunnu löytyvän. Siitä huolimatta päätettiin nostaa 
isojen kuorma-autojen kokonaispainoja nykyisestä 60 tonnis-
ta peräti 76 tonniin. Kansantaloudellisista syistä, varmaankin.

Aika huima paino. Oikein käy sääliksi tiestöparkaa ja siltoja, 
joiden kantavuudet ovat lujilla aivan pääteitä lukuun ottamatta. 
Kalusto kyllä kestää, sillä taannoisen poliisilakon aikoihin sellu-
tehtaat raportoivat (epävirallisesti) jopa sataa tonnia hipovista 
painoista. Kuljetustaloudellisista syistä, varmaankin.

Ajonopeus kovemmaksi
Vaan annas olla kun sohaistaan oikeata suomalaista kuumaa pe-
runaa, nopeusrajoituksia. Yllättäen saatettiin eduskunnan liiken-
ne- ja viestintävaliokunnasta julkisuuteen enemmistön mielipide, 
että joillakin tieosuuksilla voitaisiin hyvissä olosuhteissa harkita 
nopeuksien nostamista kymmenellä tuntikilometrillä. Suomes-
sahan on nykyiseenkin tiestön kuntoon nähden jokseenkin Eu-
roopan alhaisimmat rajoitukset. Norjaa ei voi käyttää puolus-
tuksena jo yksin sen maaston muotojen takia.

Ajatukseen tuli salamana ja pyytämättä perusteluita, kuinka 
”vaarallinen” tuo toimenpide olisi. Onnettomuuksien kasvusta 
ei kuitenkaan juuri ole näyttöä, koska nopeuksien nostoa Suo-
messa ei pahemmin kokeilla. Totta on, että autojen polttoaineen-
kulutus hieman nousisi vauhdin myötä, mutta samalla kertyisi 

hieman enemmän euroja valtion kassaan polttoaineveron kaut-
ta. Yksittäisen autoilijan kohdalla korotusten mukanaan tuoma 
ajansäästö olisi jokseenkin merkityksetön, mutta kansantalou-
den kokonaiskuvan kannalta aikasäästöt voisivat olla merkittä-
viä. Kertolasku on sellainen juttu.

Kaaharin tuntemuksia
No, tätä nopeuksien korotusihmettä tuskin näemme lähitulevai-
suudessa, jos koskaan. Tunnenkin itseni juuri nyt lähes rikollisek-
si. Ajoin kesällä Savonlinnan suuntaan harvassa jonossa, kun lii-
kennekamera välähti. Nopea tarkistusvilkaisu nopeusmittariin 
ja kummastelu. Aika hiljaahan tässä mentiin. 

Pian tuli kohtelias ja opastava kirje Itä-Suomen liikennetur-
vallisuuskeskuksesta. Laitteisto oli mitannut 80:n alueella vauh-
tia 84 km/h. Neljä kilometriä tunnissa vastaa 66 metriä minuu-
tissa liian kovaa vauhtia, eli nyt oli ajettu laiskahkon kävelyvauh-
din verran turhan kovaa.

Olen sitä mieltä, että oikeasti kovaa ajavat on hyvä saada kiin-
ni ja miksei liikenteestä poiskin, ainakin määräajaksi. Sitä en kui-
tenkaan oikein ymmärrä, että kovien paineiden kanssa elävä po-
liisilaitos ehtii ylikonstaapelin voimin puuttua esim. edellä maini-
tun suuruusluokan ”rikoksiin”. Suomen liikenteen ongelmat eivät 
vähimmässäkään määrin piileksi marginaalisissa ylinopeuksissa.
Voimia syksyn odotukseen.

Peter Geitel

Suomen kansallisomaisuudeksi luettavat maantiet  ovat monin paikoin  todella kehnossa kunnossa.

Ylös ja alas

Peter Geitel on eläkkeellä oleva Tekniikan Maailman 
toimittaja 1971-77 ja Vauhdin Maailman päätoimittaja 
1978-2007. Auto- ja liikennetoimittajat ry:n jäsenenä 
hän seuraa edelleen aktiivisesti liikenneasioita ja 
tekee autojen koeajoja Nelosen Start! –ohjelmaan. 
Lisäksi hän vetää asuntoautomatkoja Pohjois-
Amerikkaan.
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Juhlasta juhlaan
Syksyssä ollaan ja luontoon alkaa 

tulla ruskan kauniit värit. Sehän tarkoit-
taa alallamme, että neuvottelut, jotka 
ovat yksi tärkeimmistä tehtävistäm-
me, lähestyvät.

Onneksi edunvalvonnan alustustyöt 
on aloitettu ajoissa, joten asiat ovat hy-
vällä ”mallilla”.  Hallitus käsittelee ai-
kaansaannoksemme ja niiden mukaan 
lähdetään neuvotteluun, joten työtä 
on tiedossa.

Valitettavasti Suomen talous ei täl-
lä hetkellä ole parhaimmillaan, joten 
tiukkaa on tiedossa. Heikennyksiin ei 
kuitenkaan kannata mennä. Vastuun-
kantoa on korostettu molemmille puo-
lille, mutta jää nähtäväksi miten sen 
kanssa käy.

Anne Kivelä, varapuheenjohtaja

HENKILÖSTÖN EDUSTAJAT
Jäsenenä saat tukea ja turvaa myös paikallisilta henkilöstön edus-
tajiltamme. Oman työpaikkasi luottamusmieheltä tai työsuo-
jeluvaltuutetulta saat tukea ja tietoa kaikkiin työsuhteeseesi ja 
työympäristöösi liittyvissä tilanteissa.  Henkilöstön edustajam-
me toimivat liiton ja jäsenten edustajina työnantajan suuntaan 
ja valvovat työehtosopimusten ja lakien noudattamista. Meillä 

on kattava henkilöstön edustajien verkosto, luottamusmiehiä ja 
työsuojeluvaltuutettuja on tällä hetkellä noin 200.

Onhan sinunkin työpaikallesi valittu luottamusmies ja työ-
suojeluvaltuutettu? Ohjeistusta ja tukea valintoihin saat käte-
västi yhdistyksen toimijoilta.

varapuheenjohtajalta

Tullialalla on nyt saatavilla virallista tut-
kintoon johtavaa koulutusta. Ammattitut-
kinnon voivat suorittaa Tullin henkilöstön 
lisäksi myös muut tuonti- ja vientiyrityk-
sissä tulliasioiden parissa työskentelevät 
ihmiset. 
Tutkinto on aikuisten ammatillinen toisen 
asteen näyttötutkinto, joka antaa kelpoi-
suuden jatko-opintoihin. Tutkinto koostuu 
kahdesta osaamisalasta: tullipalveluista ja 
Tullin tarkastustoiminnoista.

Ammattitutkinnolle on ollut kysyntää 
etenkin pääkaupunkiseudulla ja Kaak-
kois-Suomessa, jossa on runsaasti vienti- 
ja tuontialan yrityksiä.

Tullin koulutusorganisaatio hoitaa tut-
kintoon valmistavan koulutuksen. Tutkin-
non virallinen järjestäjä on Kouvolan seu-
dun ammattiopisto (KSAO). 

Tulli on Suomessa ensimmäinen omaa 
tutkintoa rakentamaan lähtenyt viran-
omainen. Lähes 70 tulliammattilaista osal-
listui tutkinnon perusteiden rakentami-
seen Opetushallituksen vetämässä työ-
ryhmässä. Tullialan tutkintoja kehitetään 
myös EU:ssa ja Maailman tullijärjestössä, 
ja tässä kehitystyössä on myös Suomen 
tutkintomalli herättänyt runsaasti kiin-
nostusta. 

Tullin ulkopuolisille 
tarkoitettu koulutus 
Koulutukseen kuuluu lähiopintopäiviä, oh-
jattua itseopiskelua verkossa sekä työssä 

Tullialan 
ammattitutkinto
Tullialalla on nyt saatavilla virallista tutkintoon 
johtavaa koulutusta. Ammattitutkinnon voivat 
suorittaa Tullin henkilöstön lisäksi myös muut 
tuonti- ja vientiyrityksissä tulliasioiden parissa 
työskentelevät ihmiset. 

oppimista omalla työpaikalla. Tutkinto suo-
ritetaan näyttötutkintona, jolloin osaami-
nen osoitetaan omassa työympäristössä 
omia työtehtäviä tehden. Koulutus antaa 
ajankohtaiset ja monipuoliset tiedot tul-
lialalla toimimisessa.  
Tullipalvelujen osaamisala koostuu seu-
raavista tutkinnon osista:

-Tullialalla toiminen
-Tavaran saapuminen
-Tavaran poistuminen
-Passitus

Lisäksi on valittava toinen tutkinnon osista 
-Laadun varmistus tullitoiminnassa tai 

        Valmisteverotus 

Tullin ulkopuolisille 
tarkoitettu koulutus
Tällä hetkellä tullialan ammattitutkintoa 
opiskelee kahdessa ryhmässä yhteensä 
noin 40 opiskelijaa. Uusi kurssi, johon on 
tulossa 20 opiskelijaa lisää, käynnistyy lo-
kakuussa. Tullin omia työntekijöitä on kou-
lutuksessa tällä hetkellä 60. 

Omaehtoisessa koulutuksessa opiske-
lumaksu on 300 €. Lisäksi maksetaan tut-
kintomaksu, joka on 58 €. Maksuja ei pa-
lauteta, mikäli koulutus keskeytyy. 

Koulutus voidaan suorittaa myös op-
pisopimuskoulutuksena, jolloin koulutus 
on maksutonta. Opiskelija maksaa aino-
astaan tutkintomaksun. Lisätietoja voi ky-
syä paikallisesta oppisopimustoimistosta.



14
3/2013 Vastuuta kantamassa

Viikot 
40 - 48: 175 €
49 - 04: 210 €

Vuokra vaihtelee 
sesongin mukaan:
viikonloppu 120 €
vuorokausi 50 €

Tiedustelut vapaista 
viikoista; Matti Kopra, 
puh. 040 5914 174
s-posti: matti.kopra@erto.fi   

Mökkivaraus
Nimi
Lähiosoite
Postitoimipaikka
puh.
Työpaikka
Työtön (viim. työpaikka)
Jäsenenä vuodesta

Olin Himoksessa viimeksi

Toivottu lomaviikko
(ensisijainen ja vaihtoehdot)

1.                  2.                 3.

Logistiikan 
toimihenkilöt ry
Matti Kopra

Ruolankatu 20 as 24
15150  Lahti

kirjemerkki

Lomailkaa Himoksella!
Logistiikan toimihenkilöiden jäsenten käy-
tössä on mökki Jämsän Himoksella. Kalus-
tettu, 46 neliön mökki on toinen puoli pa-

ritalotyyppisestä hirsimökistä. Mökis-
sä on  kaksi huonetta, sauna ja parvi. 

Mökkiä vuokrataan ensisijaisesti 
Logistiikan toimihenkilöiden jäsenil-
le. Työttömät ja eläkkeellä olevat jäse-
nemme saavat 20 % alennuksen hal-
vemmasta viikkovuokrasta. 

Viikot täytetään sitä mukaan kun ha-
kemuksia tulee. Aina voi myös tiedustella 

mahdollisia varaamatta jääneitä tai peruu-
tusviikkoja suoraan mökkivastaavaltam-

me Matti Kopralta, puh. 040 5914 174. Jos 
samalle viikolle on useita hakijoita, valin-
taan vaikuttaa aikaisempi vuokraus ja jä-
senyyden kesto. 

Hakemukset alaosan lomakkeella tai 
kotisivujemme kautta: www.logistiikan-
toimihenkilot.fi . Kotisivuilla näkyy myös 
mökin varaustilanne. 

Myös viikonloppulomia
Varaamatta jääneitä viikkoja ja peruutus-
viikkoja vuokrataan hakemuksesta kaikil-
le ERTO:laisille. 

Lomaviikko alkaa maanantaina klo 
12.00 ja päättyy sunnuntaina klo 24.00. 
Jos varauksia ei ole koko viikoksi, niin mök-
kiä voi myös vuokrata viikonlopuksi. Viikon-
lopun vuokra-aika on perjantaista klo 16.00 

sunnuntaihin klo 24.00. Viikonloppuhin-
ta on 120 euroa, eikä siitä saa alennusta. 

Varaus on peruttava mökkivastaaval-

le vähintään 14 vrk aikaisemmin. Muu-
ten peritään 35 euron peruutusmaksu. 

Niille, jotka eivät saa haluamaan-
sa lomaviikkoa, pyrimme tarjoamaan 
jotain muuta vapaana olevaa viikkoa. 

Mökkivuoron saaneelle ilmoitetaan asi-
asta kirjeitse. Mukana seuraa vuokran-

maksulomake ja toimintaohjeet.

Laaja valinnan kirjo
Himoksella voi viettää vapaa-aikaa vaikka-
pa pelaamalla golfi a tai tennistä kesällä ja 
talvisin lasketellen. Hotelliin ja ravintolaan 
on mökiltä matkaa vain 300 metriä. Jäm-
sään pääset kätevästi junalla tai linja-au-
tolla. Omalla autolla pääsee aivan mökin 
pihalle saakka. 

Lisätietoja Himoksen laskettelukeskuk-
sesta; www.himos.fi  ja Himoksen alueesta 
muuten; www.himoslomat.fi . Sivuilta löy-
tyy myös Himoksen alueen kartta.
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Log On -ristikko 3/2013, myös osoitteessa: www.logistiikantoimihenkilot.fi 

Täytä ja voita!
Lähetä vastaukset postitse 1.11.2013 mennessä osoitteeseen: 
Logistiikan toimihenkilöt ry, Asemamiehenkatu 4, 00520 Helsinki
Kuoreen merkintä ”sanaristikko”. 
Ristikon oikein ratkaisseiden kesken arvomme 20 euron arvoisia palkintoja 

Nimi:

Osoite:

Ratkaisu 2/13Ristikon 2/2013 oikein täyttäneistä onnetar suosi 20 €  S-ryhmän lahjakortilla
Marja Söderlundia, Seppo Tikkasta ja Pirjo Kavosta. Onnea!



SYYSKOKOUS järjestetään la 16.11.2013 klo 13.00
Sokos hotelli Flamingossa, Tasetie 8, 01510 Vantaa
www.sokoshotels.fi 

Kokouksessa käsitellään sääntömääräiset asiat, 
hallituksen esittämä sääntömuutosesitys yhdistyksen 
sääntöihin sekä kokoukselle mahdollisesti jätettävät 
esitykset.

Kokous on valintakokous, jossa valitaan 6-12 hallituksen 
jäsentä ja heille varajäsenet sekä puheenjohtaja ja vara-
puheenjohtaja kolmivuotiskaudeksi.

Ennen kokousta tarjoillaan kahvit/teet ja suolapalaa 
alkaen klo 12.00. Kokouslounas tarjoillaan syyskokouksen 
jälkeen kello 15.00 alkaen.

Matkat korvataan halvimman matkustusmuodon 
kustannusten mukaisesti, matkalaskua vastaan. 
Vaihtoehtoisesti voitte tilata junaliput VR-yrityspalvelusta, 
puh. 0307 23702 yritysmyynti@vr.fi  .
Bussiliput suositellaan ostettavaksi itse ja perittäväksi mat-
kalaskulla yhdistykseltä.

Ilmoittautumiset yhdistyksen sihteerille 1.11.2013 mennessä 
seppo.virtanen@dhl.com tai puh. 0400 650 659

KAIKKI JÄSENET TERVETULLEITA!

HALLITUS

Työttömyyskassan puhelinpäivystys: 
ma-pe 9.30-13.30 
erto.tk@erto.fi  
09-613 23 224 

Työsuhdeneuvonta: 
ma-pe 9.30-13.30
09-613 23 241

ERTOn opiskelijajäsenyys on ilmainen 
ja kattaa kaikki jäsenedut. Opiskeli-
jajäsen voi liittyä myös työttömyys-
kassan jäseneksi jo opiskeluaikana. 
Näin voit kerryttää työssäoloehto-
asi eli oikeuttasi ansiosidonnaiseen 
työttömyyspäivärahaan opiskelun 
ohella tehdyillä töillä.

Opiskelijajäsenyys on ilmainen
Kun valmistut
Kun olet valmistunut oppilaitoksesta ja 
siirtynyt työelämään, voit liittyä sekä lii-
ton että työttömyyskassan varsinaiseksi 
jäseneksi täyttämällä liittymislomakkeen 
osoitteessa: www.erto.fi /jasenhakemus


